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VOORWOORD

Wij kijken terug op een succesvol 2018 en bedanken alle betrokkenen voor 
hun inzet. Voor vragen of opmerkingen is het mogelijk om contact op te 
nemen via info@citaverde.nl.

 
In onze missie ‘CITAVERDE voor het Leven’ dragen wij ook het thema 
duurzaamheid uit. Duurzaamheid is verankerd in ons onderwijs en in onze 
bedrijfsvoering. Daarom presenteren wij het uitgebreide bestuursverslag 
online op www.citaverde.nl/jaarverslag. Met dit gedrukte jaarbeeld vatten 
wij het uitgebreide bestuursverslag 2018 samen.

Onderwijs

Goede onderwijsresultaten,
	titel ‘Superschool’ voor VMBO 

CITAVERDE Horst.
Veel samenwerkingen opgestart
 met onderwijsinstellingen, 

bedrijfsleven en overheden.

Bedrijfsvoering

Goede financiële resultaten 
behaald.

Geïnvesteerd in ICT en gebouwen.
Informatiebeveiliging en privacy 

zijn stevig ter hand genomen.

Personeel

 Forse investeringen in scholing 
personeel.

Certificaat ‘Mantelzorgvriendelijke 
werkgever’ verkregen.

Aanvang ontwikkeling 
werkdrukplan.

Positionering

Relatienetwerk met ouders, 
(oud-)studenten, ondernemers  
en BPV-bedrijven krijgt veel 
aandacht.

Nieuwe huisstijl is ontwikkeld.

2018, het vierde jaar van de strategische beleidsperiode getiteld ‘CITAVERDE 
voor het leven’, was voor ons een jaar van het maken van een belangrijke 
strategische keuze. Er werd besloten dat er geen fusie met Helicon zou komen. 
Wel wordt de samenwerking met Helicon versterkt. Voorlopig kiezen wij voor 
effectieve samenwerkingen met Groene landelijke partners en met niet-Groene 
regionale onderwijspartners.

Verdere ontwikkelingen:
�  start landelijke voorbereidingen voor een nieuw GroenPact 2.0;
�  besluit tot stoppen met de AOC Raad en verder gaan als    

 netwerkorganisatie Connect Groen;
�  de MBO-bekostiging is gedeeltelijk gerepareerd. Dit zorgde voor meer   

 inkomsten;
�  de doelen van onze strategische koers zijn behaald;



PERSONEEL

LEEFTIJDSOPBOUW

leeftijd 35-

89 personen

vast

man vrouw

22,4%

78,35%

49,6%

leeftijd 35-54

191 personen

tijdelijk

48,1%

18,10%

50,4%

leeftijd 55+

117 personen

detachering / extern

FTE (incl. vervanging)

29,5%

3,55%

311,6

213,2 85,2 13,2
OP OBP management

AANTAL FTE  (verdeeld over medewerkersgroepen)

+ + =

VERHOUDING CONTRACTEN



ZIEKTEVERZUIM

288
< 5 dagen

5,1%  
(1,0% lager dan 2017)

= + 109
> 5 dagen

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING
Uitgangspunt van de strategische personeelsplanning vormt 
de meerjarenraming wat betreft de ontwikkeling van de 
deelnemersaantallen en de verwachte uitstroom van  
medewerkers. De verwachte krimp van het aantal leerlingen /
studenten en uitstroom van personeel lopen niet geheel synchroon.  
In dit kader overwegen wij de inzet van een nieuwe vertrekregeling.

GEZONDE WERKGEVER 
De gezondheid van medewerkers staat hoog op de agenda. 
Wij zetten hierbij in op het reduceren van (langdurig) verzuim 
en – nog belangrijker – op de vitaliteit en gezondheid van 
onze medewerkers. 

397
ziekmeldingen



PROFESSIONALISERING
Wij investeren fors in scholing en deskundigheidsbevordering voor ons personeel:

 1. LOB 
2. Klassenmanagement / VLVD 
3. ARBO-trainingen (o.a. BHV)
4. Crisismanagement
5. Charistar: maatschappelijke coalitie,  
 draagvlakverbreding en financiering
6.  BMT leiderschapstraining en verzuimbegeleiding
7. Positieve Psychologie
8. SWPBS (SchoolWide Positive Behavior Support)
9.  Effectieve communicatie en samenwerking
10. Time-management
11. Emotionele intelligentie
12. Mindfulness
13. Assessorentrainingen
14. MD-traject samen met Helicon Opleidingen
15. Diverse Mastertrajecten
16. Persoonlijke begeleiding van VitalCare in het  
 kader van duurzame inzetbaarheid
17. Training basiskennis ICT
18. Video maken met je smartphone
19. Docentenstages
20. Individuele trainingen

INVESTERING € 440.750

MANTELZORGVRIENDELIJKE 
WERKGEVER

In 2018 hebben wij het predicaat mantelzorgvriendelijke 
school ontvangen. Dit predicaat is een erkenning voor 
ons personeelsbeleid dat in het teken staat van gezond 
werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. 



POSITIONERING

CITAVERDE VOOR HET LEVEN
Met onze communicatiemiddelen willen wij potentiële leerlingen helpen tijdens 
hun oriëntatieproces, oftewel de ‘klantreis’. Door hen een goed beeld te geven 
van onze scholen, opleidingen en bijbehorende toekomstmogelijkheden kunnen 
zij een gefundeerde studiekeuze maken. Wij bieden hen de juiste informatie, op 
het juiste moment. Ook in 2018 hebben we het verhaal van ‘CITAVERDE voor het 
Leven’ laten vertellen door eigen leerlingen en medewerkers middels:

� testimonials in brochures en binnen de school;
� het nog meer inzetten van video;
� fotografie op schoollocaties en stagebedrijven;
� veel foto’s en stories op Instagram over het onderwijs en de sfeer;
� vernieuwde e-mailmarketingcampagnes;
� een campagne gericht op dolers;
� deelname aan de MBO-ambassadeursverkiezing met een student  
     van de paardenopleiding.

VER VAN MIJN BED

ONTDEKKEN

ORIËNTEREN

IS HET DIT? STUDIEFASE

OUD-LEERLING

AANMELDEN
& INTAKE

BEVESTIGING
OF AFHAKEN

STARTEN MET 
OPLEIDING

“Kies een beroep
  waar je van   
  gaat stralen!”
 
  MBO-ambassadeur
  Isa Vullers

Klantreis



ONLINE ACTIVITEITEN

51.186
social media interacties

112.527 
website gebruikers

ONTWIKKELING  
EN PRESENTATIE  
NIEUWE HUISSTIJL
In 2018 hebben we een nieuwe 
huisstijl ontwikkeld die beter past 
bij het CITAVERDE College van 
nu én de toekomst. Wij wilden in 
ons woordmerk en beeldmerk een 
eigentijdse, dynamische uitstraling, 
die ook goed toepasbaar is in 
digitale communicatie. Naast het 
logo van CITAVERDE College is ook 
het logo ‘CITAVERDE voor het Leven’ 
vernieuwd. 2019 wordt gebruikt 
om het oude logo gaandeweg te 
vervangen. 
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AANTAL LEERLINGEN

1.835
VMBO
leerlingen

911
MBO
studenten BOL

335
MBO
studenten BBL

4.043
cursisten
Bedrijfsopleidingen
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ONDERWIJS

BEDRIJFSOPLEIDINGEN
In 2018 heeft Bedrijfsopleidingen o.a. bereikt:
 
� Diverse innovatieve projecten onder de vlag van het landelijk 

Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, zoals de projecten  
‘Samen voor Bijen’ en ‘Limburg Waterklaar’. Samen met het 
relevante bedrijfsleven werken we aan thema’s als het bevorderen  
van biodiversiteit, buffering van water en klimaatadaptatie.

� Internationale projecten in het kader van Regional Skills Labs. 
Grensoverschrijdende zaken zijn hierbij behandeld, zoals 
gewasbescherming en smart farming. Ook hebben diverse 
internationale groepen uit Duitsland, Polen, Korea, Vietnam en 
Indonesië aan ons een bezoek gebracht.

� Samen met 55 partnerbedrijven en locatie Horst zijn er nieuwe 
opleidingen, masterclasses en trainingen ontwikkeld en is er  
gewerkt aan verbetering van onderwijs en het imago van de sector.

� Daarnaast zijn er enkele e-learning modules gepresenteerd die 
zowel voor MBO-studenten als binnen de cursusmarkt interessant 
zijn, zoals plantenfysiologie en houder van dieren.



INTERNATIONALE STAGES
Ook in 2018 hebben we 
ingezet op verschillende 
internationaliseringsactiviteiten:

�  begeleide reizen naar buitenlandse 
steden, bedrijven en evenementen;

�  partnerschappen en bezoeken in de 
Euregio;

�  specifieke bezoeken, gekoppeld aan 
taalopdrachten, in de buurlanden.

 
Erasmus+ subsidie:
�  medewerkers (internationale 

deskundigheidsbevordering) en 
deelnemers uit het bedrijfsleven: 14

�  studenten: 23
 
Free movers zonder Erasmus+ subsidie:
�  studenten: 15

40% (156)
werkend/werkzoekend

6,7% (26)
doorstroom ander MBO

17,2% (67)
doorstroom naar HBO

19,7% (77)
onbekend/anders

16,4% (64)
interne doorstroom

MBO  390 GESLAAGDEN

0,5% (2)
opstroom 
CITAVERDE VMBO

1,6% (7)
overig

16,5% (72)
doorstroom 
naar CITAVERDE MBO 

VMBO  436 GESLAAGDEN

81,4% (355)
doorstroom 
naar ander MBO



Aandacht voor 
talentontwikkeling 

en maatwerk.

UITDAGEND ONDERWIJS IN HET VMBO

De locaties zijn met de volgende speerpunten aan de slag gegaan  
om uitdagend en op de leerling gericht, onderwijs te creëren.
Dit doen zij door:

Er worden naast
 vrijwillige studie-uren ook 
verplichte studie-uren (VSU) 

op school ingesteld waar 
leerlingen in een prikkelarme 
omgeving onder leiding van 

docenten werken aan huiswerk 
en/of extra ondersteunings-

opdrachten.

Ondernemend leren: 
onder andere het 

opzetten van mini-
ondernemingen 

voor het goede doel, 
bijvoorbeeld met de 

Rabobank.

Inzet op extra begeleiding 
van leerlingen door de 
mentoren van klas 4.  

Er zijn extra uren aan het 
mentoraat toegevoegd 

om beter in kaart te 
brengen wat de leerling 

zowel op pedagogisch als 
op didactisch vlak nodig 

heeft.

Inzet op verdere 
ontwikkeling en 
verdieping van 
het lesmateriaal 
ten behoeve van 
het vernieuwde 

examenprogramma.

Leren en werken in een 
moderne, duurzame, 
veilige school waarin 

zichtbaar is wat verstaan 
wordt onder ondernemend 

leren. Dit aan de hand 
van de principes van 

ECO-school (zichtbaar 
in programma, zichtbaar 
in omgeving zichtbaar in 

houding en gedrag).

Aanbieden van 
projectonderwijs 
waarbij leerlingen 

keuzes kunnen 
maken die aansluiten 

bij hun eigen 
interesses.

TTL:
aanbieden van 

een nieuw 
examenvak 

(Nederweert).

Doorontwikkelen 
ondernemend leren 

in leergebieden 
(Horst).



PROJECT HERONTWERP ONDERWIJS MBO 
ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN BEREIK JE MEER…

De afgelopen drie studiejaren hebben wij de invoering van de landelijke 
HKS (herziene kwalificatiestructuur) aangegrepen om ons onderwijs 
grondig te vernieuwen. Naast de nieuwe kwalificatiestructuur vormden alle 
maatregelen rondom Focus op Vakmanschap de concrete aanleiding.  
Wij wilden het onderwijs een stevige impuls geven en zetten koers uit 
naar ‘een nieuwe Groene Horizon’. Het project Herontwerp MBO was de 
route. Binnen dit project hebben ook de verbeteringen in het kader van 
Kwaliteitsplan, Excellentieplan en Verbeterplan BPV hun beslag gevonden. 
Het studiejaar 2017-2018 was het laatste projectjaar. Vanaf schooljaar 2018-
2019 zijn de onderwijsvernieuwingen opgenomen in de reguliere structuur.

Binnen het project Herontwerp MBO hebben veel mensen in het 
laatste projectjaar 2018 gewerkt aan het in samenwerking ontwikkelen, 
implementeren en borgen van de onderwijsprogramma’s van de MBO-
opleidingen (BOL en BBL) en het vormgeven van blended learning.  
Tevens zijn bruggen geslagen naar het VMBO. In de drie jaar dat we nu 
onderweg waren hebben we enorm veel bereikt!

 Een nieuw onderwijsconcept 
Ondernemend leren in het Groen 
ontwikkeld en geïmplementeerd.

 Een nieuwe onderwijsstructuur 
neergezet.

 Gezamenlijk onderwijsprogramma’s
 ontwikkeld, uitgevoerd, 

geëvalueerd en weer bijgesteld.

 Een staande onderwijsstructuur 
(lessentabel, weekrooster, 
studiepunten) ontworpen  
en geïmplementeerd.

 Gezamenlijk ingerichte en  
goedwerkende systemen  
(Fronter en Eduarte).

 En het allerbelangrijkste:  
we hebben een cultuur van 
samenwerking tussen locaties 
gerealiseerd!

In alle nuchterheid 
moeten we ook 
constateren dat we 
er nog niet zijn. De 
verdere implementatie 
en doorontwikkeling 
vraagt de komende 
jaren nog onze volle 
aandacht, waarbij 
een strakke sturing 
op het proces en 
samenwerking binnen 
en over locaties heen 
nodig blijft. Monitoring 
en continue bijstellen 
waar nodig zijn de 
sleutelwoorden.

WAT HEBBEN WE BEREIKT?



FINANCIEEL GEZOND

2,29 
Liquiditeitsratio

0,79
Solvabiliteitsratio

+ € 1.767.868
Resultaat over 2018

Liquiditeitsratio (vla/kvv)
De mate waarin we aan onze lopende 
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 
Sectorgemiddelde in 2017 is 1,6

Solvabiliteitsratio (ev/tv)
De verhouding tussen vermogen dat we hebben en dat 
we nodig hebben om de rekeningen te kunnen betalen, 
ook in de toekomst!  De solvabiliteitsratio is hoger 
dan het sectorgemiddelde (0,55 in 2017) en dat is een 
bewuste beleidskeuze. 

BEDRIJFSVOERING

Bekostiging van ons onderwijs
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 was duidelijk dat  
de AOC’s met ingang van 1 januari 2019 zouden overgaan van het  
ministerie van EZ naar OCW. Wat dit zou betekenen voor de bekostiging 
van CITAVERDE College was echter nog niet bekend. Dit zelfde gold  
voor het herstellen van de achterstand in de bekostiging t.o.v. ROC’s.  
Bekend was dat dit gerepareerd zou worden, de financiële impact  
voor CITAVERDE College was nog niet duidelijk.  

In het licht van deze onduidelijkheden is de begroting gebaseerd op 
de informatie zoals die op dat moment beschikbaar was. Vanuit het 
voorzichtigheidsbeginsel is er geen rekening gehouden met mogelijke  
extra inkomsten. Uiteindelijk heeft er in 2018 een (gedeeltelijke)  
reparatie van de bekostiging plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een 
toename van de rijksbijdragen van ruim € 1.000.000 t.o.v. de begroting.  
Formatie-technisch kunnen de aanvullende middelen pas ingezet worden  
in het schooljaar 2018-2019. Dit zorgt ervoor dat wij 2018 afsluiten met een 
ruim positief saldo.



HUISVESTING

Informatiebeveiliging
In 2017 hebben we een werkgroep 
Informatiebeveiliging & Privacy ingesteld. 
De werkgroep heeft een meerjarenplan 
opgesteld dat geldt als leidraad voor de 
activiteiten die binnen onze organisatie 
worden uitgezet op het gebied van 
informatiebeveiliging en privacy. Naast 
technische aanpassingen en uitwerken 
van beleid is er in 2018 vooral ook 
aandacht geweest voor het vergroten van 
het informatiebeveiligings- en privacy 
bewustwording bij onze medewerkers.   

Onze huisvesting is technisch goed in orde. Op basis van ons Meerjaren 
Onderhoudsplan is verder geïnvesteerd in verbeteringen van onze  
schoolgebouwen en faciliteiten:

� verbetering wifi-dekking op alle locaties;
� LED-verlichting en installaties in Heerlen en Nederweert;
� start uitbreiding aula in Heerlen;
� personeelskamer en trappenhuizen in Heerlen;
� nieuw interieur garderobe en aula in Nederweert;
� personeelskamer in Horst;
� uitzetten kaders interieur vernieuwing in Horst.

In 2018 is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de omvang van het pand 
aan de Jagerstraat in Roermond te optimaliseren en gestart met onderzoeken van 
de mogelijkheden om hier een nieuwbouwpand te realiseren.

Slimme LED-verlichting
Duurzaamheid is voor 
ons een belangrijk 
thema. Daarom is in 
2018 gekozen voor 
slimme LED-verlichting 
die inzicht geeft in 
bezetting en benutting 
van ruimtes en ons 
in staat stelt het 
beschikbare vastgoed 
zo optimaal mogelijk 
te gebruiken. Bij de 
locaties Heerlen en 
Nederweert is deze 
reeds geïnstalleerd.

ICT
Om de kwaliteit van de ICT-infrastructuur, netwerken en daarmee 
samenhangende beveiliging te waarborgen, is € 900.000 geïnvesteerd 
in 2018: de wifi is met meer dan 50% uitgebreid, de netwerk- en 
opslagapparatuur binnen de gebouwen is sterk vernieuwd, de 
internetaansluitingen van alle locaties zijn verder beveiligd, de eerste grote 
stap naar digitale touchscreens in de klaslokalen is gezet en er is een extra 
moderniseringsslag gemaakt voor een groot aantal PC’s en laptops.
 


